
AC-I-13-0019-A0018 

Në çështjen juridike të :                                    

S.K. Klinë, i përfaqësuar nga avokati - Prishtinë. 

Paditësi/ankuesi 

Kundër 

1. NSH Vushtrri, Organizata Bazë e Punës së Bashkuar(OBPB)  

2. NSH e përfaqësuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, Rr. “Agim Ramadani” nr. 

23, Prishtinë. 

Të paditurat 

 

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen 

me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), i përbërë nga Sabri Halili gjyqtar kryesues, 

Mr.sc Sahit Sylejmani dhe Diellza Hoxha gjyqtarë, duke vendosur lidhur me ankesën e 

ankuesve,  të parashtruar kundër Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, SCC-08-

0287 të datës 23 janar 2013 në seancën vendimmarrëse të mbajtur më 15 gusht 2019,  lëshon 

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. Ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar. 

2. Vërtetohet Aktgjykimi i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së, SCC-08-0287 i datës 

23 janar 2013. 

3. Nuk caktohen taksa gjyqësore për këtë procedurë ankimore. 

 

Rrethanat procedurale dhe gjendja faktike 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 



Më 14 nëntor 2008, paditësi kishte parashtruar padi në Dhomën e Posaçme të Gjykatës 

Supreme të Kosovës (Dhoma e Posaçme). Paditësi kishte kërkuar, të vërtetojë se ai është 

pronar i ngastrave me nr. 211/3, 213/3 dhe 219/5, me sipërfaqe prej gjithsej 0.91.71 ha, të 

përshkruar në LP nr. 179, ZK.  

Parcelat janë të regjistruara në regjistrat kadastral në emër të NSH që prej shpronësimit të tyre. 

Paditësi pretendon se e ka fituar të drejtën e pronësisë në bazë të kontratës së shitblerjes të 

lidhur në vitin 1974 me ish pronarin T.B. L. dhe në bazë të posedimit faktik. Ai thekson se bartja 

në emër të tij nuk është bërë “për shkak të taksave të larta dhe ligjit diskriminues të Serbisë”. 

Procedura e shpronësimit në vitin 1982 nuk ka qenë e suksesshme dhe paditësi as nuk është 

dëbuar e as nuk është kompensuar. Shpronësimi është kryer në baza joligjore, për shkak se 

pronari i mëparshëm ishte shpronësuar dh ai asnjëherë nuk ka marrë ndonjë kompensim. Për 

këto arsye, duhet të lejohet që këto parcela të regjistrohen në emër të paditësit dhe të obligohet 

e paditura që të mbuloj shpenzimet procedurale. 

Të paditurit në mbrojtje  e tyre kanë kërkuar që të refuzohet padia si e pabazuar, pasi që shitja e 

pronës tek paditësi është bërë para disa dekadave pa ndonjë dëshmi të mjaftueshme, sepse 

nuk është e lidhur me shkrim, siç kërkohet me nenin 9 të Ligjit mbi Transaksionet e Tokave dhe 

Ndërtesave(GZ-RSFJ nr. 43/65). Paditësi gjithashtu nuk ka mund ta bazoj padinë e tij në 

parashkrimin fitues të pronës, pasi që neni 29 i Ligjit mbi Marrdhëniet Themelore Pronësore 

Juridike, në mënyrë eksplicite përjashton një mundësi të tillë. Në vitin 1982 shpronësimi është 

kryer në pajtim të plotë me nenin 268.1 të Ligjit të Punës së Bashkuar dhe afati i fundit për 

kundërshtimin e këtij procesi ka qenë pesë vjet, duke filluar nga data e njoftimit, dhe më së 

largu deri dhjetë vjet. 

 

Një seancë dëgjimore është mbajtur më 14 dhjetor 2012. 

 
Më 23 janar 2013 Kolegji i Specializuar kishte marrë Aktgjykimin SCC-08-0287 me të cilin, 1. 

padia për vërtetimin e pronësisë të ngastrave kadastrale nr. 211/3, 213/3 dhe 219/5, ZK 

refuzohet si e pabazuar; 2. Kërkesa e paditësit për ndryshimin e padisë, duke shtuar T.L. B. si i 

paditur tjetër, e parashtruar gjatë seancës dëgjimore, nuk pranohet; 3. Paditësi obligohet që të 

paguaj 25 euro në emër të taksës gjyqësore.  

Sipas arsyetimit të dhënë, në bazë të nenit 9 të Ligjit mbi Transaksionet e Tokave dhe 

Ndërtesave(GZ-RSFJ nr. 43/65, “një kontratë në bazë të të cilës e drejta e shfrytëzimit, apo e 

drejta e pronësisë mbi tokën apo ndërtesën është transferuar, duhet të jetë me shkrim. Secila 

kontratë e cila nuk është lidhur me shkrim, nuk do të krijoj asnjë efekt juridik”.  



Në rastin konkret, kontrata për transferimin e pronës për transaksionin e pronave është lidhur 

vetëm gojarisht ndërmjet paditësit dhe T.L.B. në vitin 1974. Neni 9 i Ligjit mbi Transaksionet e 

Tokave dhe Ndërtesave(GZ-RSFJ nr. 43/65) që ishte në zbatim në atë periudhë kohore, në 

mënyrë eksplicite kërkon një formë me shkrim për transferimin e tokës, ndryshe kontrata nuk do 

të prodhoj asnjë efekt juridik. Paditësi është udhëzuar për këtë gjatë seancës dëgjimore, por 

paditësi nuk ka ofruar asnjë argument relevant, apo provë konkrete. Ky kusht ligjor nuk mund të 

plotësohet me dëgjimin e dëshmitarëve, andaj gjykata kishte vendosr që mos t’i dëgjoj 

dëshmitarët e propozuar. 

Gjithashtu paditësi nuk ka mund të fitoj pronësinë në ngastrat e lartpërmendura nëpërmjet 

parashkrimit fitues, sepse paditësi nuk mund të konsiderohet se është në mirëbesim për dy 

arsye: ai është dashur ta dijë se forma me shkrim është kusht obligativ për transferimin e 

pronës së patundshme. Së dyti, paditësi ka qenë në dijeni për këtë, sepse edhe vetë ka 

deklaruar se arsye për mos lidhjen e kontratës me shkrim kanë qenë taksat e larta dhe ligji 

diskriminues i Serbisë. 

Kërkesa për ta përfshirë një të paditur tjetër nuk është e pranueshme konform nenit 26.2 të 

Shtojcës së Ligjit të Dhomës së Posaçme. Gjykata konsideron se një gjë e tillë nuk do të kishte 

asnjë efekt në vlerësimin ligjor të kushteve për transferimin e pronësisë.  

 

Më 16 shkurt 2013 ankesë ndaj këtij aktgjykimi kishte parashtruar paditësi për shkak të të gjitha 

arsyeve ankimore. 

 

Arsyetimi ligjor 

 

Ankesa është e pabazuar. 

Në bazë të nenit 10.9 të Ligjit nr. 04/L-033 mbi Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të 

Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (LDHP) dhe nenit 60.2 

dhe nenit 64.1 të Shtojcës, Kolegji i Apelit vendosi të mos mbajë pjesën gojore të procedurës 

dhe të mos e dorëzojë ankesën tek e paditura. 

 

Lidhur me padinë e parashtruar nga paditësi Kolegji i Specializuar kishte vendosur që: 

1.Padia për vërtetimin e pronësisë të ngastrave kadastrale nr. 211/3, 213/3 dhe 219/5, ZK 

refuzohet si e pabazuar; 2. Kërkesa e paditësit për ndryshimin e padisë, duke shtuar TL.B. si i 

paditur tjetër, e parashtruar gjatë seancës dëgjimore, nuk pranohet; 3. Paditësi obligohet që të 

paguaj 25 euro në emër të taksës gjyqësore.  



 

Sipas arsyetimit të dhënë, në bazë të nenit 9 të Ligjit mbi Transaksionet e Tokave dhe 

Ndërtesave(GZ-RSFJ nr. 43/65, “një kontratë në bazë të të cilës e drejta e shfrytëzimit, apo e 

drejta e pronësisë mbi tokën apo ndërtesën është transferuar, duhet të jetë me shkrim. Secila 

kontratë e cila nuk është lidhur me shkrim, nuk do të krijoj asnjë efekt juridik”.  

Refuzimi nga pika 1 e dispozitivit ishte arsyetuar me faktin se, kontrata për transferimin e 

pronës për transaksionin e pronave është lidhur vetëm gojarisht ndërmjet palëve shitblerëse në 

vitin 1974, ndërsa sipas nenit 9 të Ligjit mbi Transaksionet e Tokave dhe Ndërtesave(GZ-RSFJ 

nr. 43/65) që ishte në zbatim në atë periudhë kohore, në mënyrë eksplicite kërkohet një formë 

me shkrim për transferimin e tokës, ndryshe kontrata nuk do të prodhoj asnjë efekt juridik.  

Gjithashtu paditësi nuk ka mund të fitoj pronësinë në ngastrat e lartpërmendura nëpërmjet 

parashkrimit fitues, sepse paditësi nuk mund të konsiderohet se është në mirëbesim për dy 

arsye: ai është dashur ta dijë se forma me shkrim është kusht obligativ për transferimin e 

pronës së patundshme. Së dyti, paditësi ka qenë në dijeni për këtë, sepse edhe vetë ka 

deklaruar se, arsye për mos lidhjen e kontratës me shkrim kanë qenë taksat e larta dhe ligji 

diskriminues i Serbisë. 

Kërkesa për ta përfshirë një të paditur tjetër nuk është e pranueshme, sepse një gjë e tillë nuk 

do të kishte asnjë efekt në vlerësimin ligjor të kushteve për transferimin e pronësisë. 

 

Me këto gjetje dhe konstatime të Kolegjit të Specializuar të pasqyruar në aktgjykimin e 

ankimuar, pajtohet në tërësi edhe Kolegji i Apelit. 

 

Ankuesi me ankesë ka ripërsëritur të gjitha pretendimet e parashtruara para Kolegjit të 

Specializuar, duke pohuar se paditësi e ka blerë pronën kontestuese në vitin 1974 dhe për këtë 

ai nuk është kompensuar asnjëherë, dhe si këtë pronë e shfrytëzon nga ajo kohë pa asnjë 

trazim nga askush. Ankuesi e kundërshton edhe qëndrimin e gjykatës për mos dëgjimin e 

dëshmitarëve, apo edhe të trashëgimtarit të të ndjerit B., dhe e ka bashkangjitur këtë deklaratë 

të djalit të të ndjerit, i cili e pohon se babai i tij ia ka shitur këtë pronë paditësit në vitin 1974 dhe 

asnjëherë nuk e kanë vënë në dyshim këtë shitblerje. 

 

Kolegji i Apelit konstaton se sipas nenit 21 paragrafi 4, të Ligjit mbi Eksproprijimin (Gaz. Zyrtare 

e KSAK nr. 21/78), i zbatueshëm në atë periudhë kohore, vendimi i formës së prerë mbi 

eksproprijimin do të anulohet edhe në bazë të kërkesës së pronarit të mëparshëm të pasurisë 

së paluajtshme të eksproprijuar, nëse shfrytëzuesi i eksproprijimit në afatin prej 3 vjetësh  prej 



se vendimi ka marrë formën e prerë nuk ka kryer punime të nevojshme sipas natyrës së 

objektit. 

Paragrafi 5 i këtij neni thotë se, “Pasi të kalojnë dhjetë vjet nga dita kur vendimi ka marrë formë 

të prerë mbi eksroprijimin, nuk mund të paraqitet kërkesa për anulimin e këtij vendimi”. 

 

Shikuar në provat që gjenden në shkresat e lëndës, është e qartë se paditësi, gjegjësisht 

pronari i mëparshëm, nuk e kanë kundërshtuar vendimin e organit komunal për eksproprijimin e 

kësaj prone, andaj ai ka marrë formën e prerë. Edhe pasi ka marrë formën e prerë ky vendim, 

në vitin 1982, as brenda 3 vjetësh e as brenda 10 vjetësh nuk është bërë një kërkesë e tillë për 

anulimin e këtij vendimi, andaj konform nenit 21, paragrafi 4 dhe 5 të Ligjit mbi Eksproprijimin 

(Gaz. Zyrtare e KSAK nr. 21/78), pala paditëse nuk ka të drejtë të kërkoj anulimin e këtij 

vendimi. Aq më tepër, ai nuk mund të kërkoj vërtetim pronësie, për një pronë që me asnjë 

dëshmi nuk është dëshmuar që të jetë pronë e paditësit, edhe për arsyet që janë përmendur në 

arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar. Kolegji i Apelit konstaton se paditësi e kishte blerë pronën 

kontestuese nga jopronari, i cili nuk kishte asnjë të drejtë që ta shiste pronën pasi që vendimi 

mbi eksproprijimin(shpronësimin) kishte marrë formën e prerë 

 

Për kundër këtyre pretendimeve daklarative, gjendja faktike në këtë çështje juridike nuk 

ndryshon. Këtë e ka arsyetuar edhe Kolegji i Specializuar me aktgjykimin e ankimuar, dhe me të 

pajtohet edhe Kolegji i Apelit. 

 

Për këto arsye, ankesa e paditësit refuzohet si e pabazuar dhe vërtetohet aktgjykimi i ankimuar i 

Kolegjit të Specializuar si i drejtë dhe i bazuar në ligj. 

 

Me sa u tha më sipër e në bazë të nenit 10.10 të LDHP-së është vendosur si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

 

Taksat gjyqësore: 

 

Ankuesit/ të paditurës  nuk i caktohet taksë gjyqësore për procedurën ankimore   pasi që plani i 

miratuar i taksave gjyqësore të DHPGJS-së, i cili ka hyrë në fuqi më 27.03.2014, nuk mund të 

zbatohet në mënyrë retroaktive në lëndët në pritje 

 

Lëshuar nga Kolegji i Ankesave i DHPGJS-së, më 15 gusht 2019. 



Sabri Halili Gjyqtar Kryesues    __________________ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URDHËR PËR ZYREN E REGJISTRIMIT 

 

 

Luteni ta dërgoni këtë aktgjykim tek: 



 

-    Palët 

- Gjyqtari i Kolegjit të Specializuar të DHPGJS-së në lëndën SCC-08-0287. 

 

      Sabri Halili, gjyqtar kryesues_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


